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Bæredygtig turisme
– ny viden om turisternes efterspørgsel

12/10/2021 © Lars Roed
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s. 2

Baggrund og formål
Formålet med analyserne er at komme tættere på en forståelse af, 
hvad bæredygtig turisme betyder for turisternes efterspørgsel - og 
dermed også i sidste ende, hvad det betyder for vores markedsføring 
og produktudvikling.

Der er tages udgangspunkt i turisternes perspektiv og rapporterne 
ser bl.a. på:

• turisternes opfattelse af og forventninger til bæredygtig turisme,

• hvad det vil betyde for turisternes fremtidige rejseadfærd og valg 
af feriedestination,

• turisternes opfattelse af Danmark og landene i konkurrentfeltet 
som bæredygtige feriedestinationer.

Konkurrentfelt
I analysen  anvendes begrebet ‘konkurrentfelt’, som omfatter 
Danmark, Tyskland, Norge, Sverige, Holland, Storbritannien, Finland 
og Irland.

© Christian Faber
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s. 3

”The attitude – behavior gap”

Kort om metode  

Dataindsamling er foretaget som webinterview i henholdsvis 
Tyskland, Norge, Sverige og Holland blandt et repræsentativt udsnit 
af landenes befolkninger over 18 år. Resultaterne afspejler 
befolkningernes sammensætning på køn, alder og geografi.

Indsamling og kvalitetssikring af data er gennemført af 
analyseinstituttet Epinion. Dataindsamlingen er foretaget i februar 
2020. Der sammenlignes med en tilsvarende undersøgelse fra 2019.

I alt er der indsamlet 6.038 webinterview.

”The attitude-behavior gap”

Det bemærkes, at der kan være forskel på respondenternes 
afgivelse af ‘socialt ønskelige’ svar og de efterfølgende reelle 
handlinger. Selv med dette in mente giver data stærke indikationer 
på en række vigtige strømninger inden for turisme og 
bæredygtighed. 

Tyskland Norge Sverige Holland

Antal 2.097 867 864 1.556
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TYSKLAND:
turisme og bæredygtighed 

© Lars Roed
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s. 5

Fokus på de ”grønne idealister”
De grønne idealister

Rapporten zoomer ind på segmentet ”de grønne idealister”. Segmentet 
er defineret ved, at de i høj eller meget høj grad forventer at bæredygtige 
hensyn vil præge deres fremtidige rejseadfærd. 

Gruppen holdes op imod ”de grønne skeptikere”, som slet ikke eller i 
mindre grad forventer, at bæredygtige hensyn vil påvirke deres 
rejseadfærd. 

Der sammenlignes med en tilsvarende undersøgelse fra 2019 og 2020 for 
at monitorere udviklingen i segmentet.

Solidt potentiale blandt de grønne idealister

De grønne idealister udgør et solidt potentiale for dansk turisme. De 
betragter i stigende grad Danmark som såvel et attraktivt rejsemål som 
en bæredygtig destination. Samtidig tilstræber de en ferieadfærd, som 
tager hensyn til det lokale miljø og den lokale økonomi.

©Robin Skjoldborg
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Hvad er bæredygtig turisme for tyskerne?

Tyskerne associerer bæredygtig turisme med færre 
flyrejser og brug af offentlig transport

Flere anfører, at man bør afholde sig fra flyrejser og i 
stedet tage bus eller tog. Samtidig fremhæves cykler som 
en bæredygtig transportform.

Tyskerne forbinder i høj grad bæredygtig turisme med at 
være opmærksom på naturen og passe på den. Det kan 
eksempelvis være ved at rydde op efter sig og tage sit 
affald med sig of affaldssortere

Flere angiver endvidere kultur som relateret til 
bæredygtig turisme. Også økologi og det at spise lokal 
produceret mad fremhæves som bæredygtig turisme.

Kilde: VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse i Tyskland 2019. N= 2.118. Ordskyen er baseret på 1035 udsagn.
Anm.: 54 pct. svarede ’ved ikke’ på spørgsmålet.6
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Kilde: VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse i Tyskland 2021. N= 2097.

Bæredygtighed og den næste rejse

Flere tyskere er grønne idealister (40 pct.) end grønne 
skeptikere (28 pct.). 

14 pct. af tyskerne tror slet ikke, at bæredygtige og miljøvenlige 
hensyn vil påvirke deres rejsevalg fremadrettet.

Flere grønne idealister end grønne skeptikere blandt tyskerne

s. 7

Næste udenlandsferie: I hvilken grad tror du, 
at bæredygtige og miljøvenlige hensyn vil påvirke dine rejsevalg?

Slet ikke
14%

I mindre grad
14%

Hverken/eller
26%

I høj grad
31%

I meget høj 
grad
9%

Ved ikke
6%
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Mindre fly, mere bil, tog og cykling – og affaldssortering

De grønne idealister forventer, at bæredygtige og 
miljøvenlige hensyn vil komme til udtryk ift. valg af 
transportform

Både offentlig transport, færre flyvninger og 
affaldssortering nævnes af mange grønne idealister i 
forhold til, hvordan bæredygtige og miljøvenlige hensyn 
vil påvirke deres rejseadfærd fremadrettet. 

Også mere generelle og mindre konkrete termer som 
‘miljøhensyn’ og ‘miljøbeskyttelse’ nævnes.

Kilde: VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse i Tyskland 2020. Grønne idealister: N=879. Ordskyen er baseret på 447 udsagn.s. 8
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1. Tyskere, som i høj eller meget høj grad forventer at bæredygtige og miljøvenlige hensyn vil påvirke deres fremtidige rejsevalg.
2. Tyskere, som i mindre grad eller slet ikke forventer at bæredygtige og miljøvenlige hensyn vil påvirke deres fremtidige rejsevalg.
2019: N=12118. 2020: N=2006.. 2021: N=2.097s. 9

Fire ud af 10 tyskere tilhører gruppen af grønne idealister

Næste ferie: I hvilken grad tror du, 
at bæredygtige og miljøvenlige hensyn vil påvirke dine rejsevalg?

Udviklingen i andelen af grønne idealister og grønne 
skeptikere i Tyskland

Andelen af grønne idealister er faldet signifikant fra 44 pct. i 
2020 til 40 pct. i 2021 og er næsten tilbage på niveauet i 2019. 

Samtidig er andelen af grønne skeptikere steget signifikant fra 
21 pct. i 2020 til 28 pct. i år.

I forhold til både Norge og Sverige er der en signifikant større 
andel grønne idealister i Tyskland, mens andelen i Holland og 
Tyskland stort set er den samme.

2019 2020 2021

Grønne idealister1 38% 44% 40%

Grønne skeptikere2 24% 21% 28%

9%

28%
30%

15%

9%
8%

12%

31%

28%

11%
9%

8%
9%

31%

26%

14% 14%

6%

I meget høj
grad

I høj grad Hverken /
eller

I mindre grad Slet ikke Ved ikke

2019 2020 2021
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8%
6%

17%

10%

27%

16%

Grønne idealister Alle

Grønne og bæredygtige løsninger vinder frem som rejsemotiv

s. 10

Anser Danmark som en attraktiv feriedestination

Kilde: VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse 2019, 2020 og 2021.
2019: N: alle=2118, grønne idealister=795. 2020: N: alle=2006, grønne idealister=879. 
2021: N: alle=2097, grønne idealister=829.

Udvikling fra 2019 til 2021

Mange tyskere ser Danmark som et attraktivt rejsemål

Blandt alle tyskere er andelen, der anser Danmark for at være en 
attraktiv feriedestination, på samme niveau i 2021 som i 2020. 

Også blandt de grønne idealister er andelen uændret.

Stigende andel lægger vægt på grønne og bæredygtige 
løsninger

I Tyskland er andelen af grønne idealister, der prioriterer grønne 
og bæredygtige løsninger som rejsemotiv, steget signifikant fra 
2020 til 2021.

Den signifikante stigning gør sig også gældende blandt 
tyskerne generelt.

Prioritering af grønne og bæredygtige løsninger ved valg af seneste 
feriedestination

47%

35%

63%
55%

61%
53%

Grønne idealister Alle

2019          2020          2021
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6%

10%

32%

40%

27%

34%

37%

49%

Grønne og bæredygtige løsninger

Miljøvenligt rejsemål

Destination m. tilpas mængde
turister

Ren destination

23%

25%

30%

31%

31%

31%

43%

44%

Destination m.lavt smittetal

Destination m. høje
hygiejnestandarder

Destination m. mulighed for at
holde afstand

Destination m. ansvarlig tilgang til
corona

34%

31%

45%

31%

35%

43%

Finere gastronomi

Lokale madoplevelser

Spise på restaurant/café

6%

15%

47%

62%

10%

21%

57%

61%

Lystfiskeri

Cykling/cykelferie

Vandring/længere gåture i
naturen

Natur, strand, kyst og hav

Adgang til naturen er vigtigt på ferien

På to af fire natur- og outdoor-rejsemotiver adskiller de grønne 
idealister og de grønne skeptikere sig signifikant fra hinanden. 

Der er forskel på andelen af grønne idealister og grønne 
skeptikere, der lægger vægt på coronarelaterede rejsemotiver. 
Alle er vigtige for flere grønne idealister end grønne skeptikere.

Særligt på to parametre er der forskel i svarene fra de grønne 
idealister og de grønne skeptikere. Det gælder parametrene 
‘miljøvenligt rejsemål’ og ‘grønne og bæredygtige løsninger’, 
som markant flere blandt de grønne idealister finder vigtige. 

Der er ikke signifikant forskel på prioriteringen af de tre 
rejsemotiver, der vedhører mad og madoplevelser på ferien.

Diff. i
pct.point

Motiver ved valg af feriedestination
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60%

52%

18%

7%

38%

37%

29%

27%

44%

35%

21%

16%

42%

32%

30%

Kilde: VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse i Tyskland 2021. Tyskere, der har været på ferie i 2020. N= 1.466. Grønne idealister: 
N=587. Grønne skeptikere: N=418.
Spm.: Hvilke motiver var vigtige, da du valgte feriedestination?
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19%

41%

38%

43%

72%

28%

36%

38%

47%

68%

Familie- og børnevenligt rejsemål

Let tilgængeligt rejsemål

Imødekommende befolkning

Trygt rejsemål

Slappe af

Også afslapning er et vigtigt rejsemotiv

På to parametre er der forskel på svarene fra grønne 
idealister og skeptikere: ‘let tilgængeligt rejsemål’ og 
‘familie- og børnevenligt rejsemål’. Førstnævnte er vigtigt 
for flere grønne idealister end skeptikere, mens det 
modsatte gør sig gældende for sidstnævnte.

At opleve noget nyt og få ny inspiration er vigtigt for godt 
hver tredje. Det gælder lige mange grønne idealister og 
skeptikere. At ‘lære noget nyt/dygtiggøre sig’ anses som 
vigtigt af signifikant flere grønne idealister end grønne 
skeptikere.

Signifikant flere grønne idealister end grønne skeptikere 
har ‘forlystelsesparker o.lign’ som rejsemotiv. Det kan 
skyldes en overrepræsentation af børnefamilier.

Grønne idealister

Grønne skeptikere
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Kilde: VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse i Tyskland 2021. Tyskere, der har været på ferie i 2020. N= 1.466. Grønne idealister: 
N=587. Grønne skeptikere: N=418.
Spm.: Hvilke motiver var vigtige, da du valgte feriedestination?s. 12

Motiver ved valg af feriedestination
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Festival, koncert, etc.

Shopping

Design og arkitektur

Forlystelsesparker o.lign.

Kultur, kunst og historie

Lokale byliv og oplevelser
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11%

8%

34%

14%

15%

38%

Få nye perspektiver på livet

Lære nyt, dygtiggørelse

Opleve noget  nyt/ny inspiration

71%

44%

37%

37%

22%

34%

11%

12%

43%

38%

12%

12%

12%

8%
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Tyskerne prioriterer, at forbruget på ferien gavner lokalsamfundet

Bæredygtig adfærd på ferien

Blandt de grønne idealister rangerer udsagnet 
‘føler et ansvar for at beskytte miljøet i det land, 
som jeg besøger’ højest.

På 11 af de 12 udsagn er andelen af enige blandt 
de grønne idealister højere end blandt de 
grønne skeptikere. Kun på ‘prisen er en 
afgørende faktor for de aktiviteter, jeg vælger på 
ferien’ er scorerne ens. 

Den største forskel ses på udsagnet ‘overvejer at 
vælge en mere bæredygtig og miljøvenlig 
transport til/på destinationen’.

Alle 
tyskere

Diff. i 
pct.-point

+42

+32

+38

+51

+58

+57

+56

+55

+54

+51

+4

+33

Grønne idealister

Grønne skeptikere

Kilde: VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse i Tyskland 2021. N= 2.097. Grønne idealister: N=829. Grønne skeptikere: N=602. 
Spm.: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn om din rejseadfærd?

71%

74%

62%

53%

42%

40%

42%

35%

35%

36%

58%

22%

s. 13

Enighed i følgende om rejseadfærd
(andel, der har svaret ‘i høj’ eller ‘i meget høj’ grad)

7%

56%

10%

9%

10%

14%

13%

14%

27%

41%

56%

49%

40%

60%

61%

64%

65%

69%

71%

72%

77%

79%

88%

91%

Vigtigt, at området, jeg besøger, har et bredt
udvalg af økologiske fødevarer og spisesteder

Prisen er en afgørende faktor for de aktiviteter,
jeg vælger under rejsen

Overvejer at rejse mindre til udlandet af
hensyn til miljøet

Vigtigt, at området, jeg besøger, har fokus på
at beskytte miljøet

Overvejer at vælge mere bæredygtige og
miljøvenlige overnatningsformer (certificeret)

Overvejer at vælge feriedestinationer tættere
på hjemland af hensyn til miljøet

Overvejer at rejse til en mere bæredygtig og
miljøvenlig destination (certificeret)

Overvejer at vælge mere bæredygtig og
miljøvenlig transport til/på destinationen

Villig til at betale lidt ekstra, hvis pengene
bruges til at forbedre miljøet i det besøgte land

Vigtigt, at jeg ikke forstyrrer hverdagen for
områdets beboere

Vigtigt, at de penge, jeg bruger, gavner
lokalsamfundet

Føler et ansvar for at beskytte miljøet i det
land, jeg besøger
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Følg os på Linkedin – VisitDenmark Viden og Analyse

www.visitdenmark.dk/corporate/videncenterDanmarks position i 
konkurrentfeltet

Foto: Niclas Jessen© Mark Wengler
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31%

43%

48%

49%

50%

62%

63%

98%

Finland

Norge

Irland

Danmark

Sverige

Holland

Storbrtannien

Tyskland

Især Holland er kendt blandt tyskerne

Næst efter hjemlandet kender flest Holland som 
ferieland. Det gælder knap seks ud af 10 (59 pct.) af alle 
tyskere og 62 pct. af de grønne idealister.

Danmark er bedre kendt blandt de grønne idealister 
end blandt samtlige tyskere

Godt fire ud af 10 (42 pct.) kender noget eller meget til 
Danmark som feriedestination. Kendskabet blandt de 
grønne idealister ligger på 49 pct. 

Danmark er bedre kendt som feriedestination end 
Norge og Finland

Blandt de grønne idealister er kendskabet til Danmark 
højere end til Norge og Finland og stort set på niveau 
med kendskabet til Irland.

Alle
tyskere

96%

55%

59%

41%

42%

39%

37%

25%

Kilde: VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse i Tyskland 2021. N= 2.097. Grønne idealister: N=829. Kun respondenter, der har svaret ‘kender meget’ eller 
‘kender noget’, er medtaget i figuren.
Spm.: Hvor godt kender du hvert af følgende lande som feriedestinationer? Du behøver ikke at have besøgt landene for at tilkendegive dit kendskab.s. 15

Kendskab til Danmark og landene i konkurrentfeltet 
som feriedestinationer

(andel, der har svaret ‘kender meget’ eller ‘kender noget’)

Grønne idealister
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50%

58%

61%

61%

71%

71%

72%

84%

Storbritannien

Finland

Holland

Danmark

Norge

Sverige

Irland

Tyskland

Flest tyskere opfatter Irland, Sverige og Norge som attraktive 
rejsemål

Flere end seks ud af 10 opfatter Irland, Sverige og 
Norge som attraktive rejsemål. For Danmark er 
andelen på 53 pct.

Flere blandt de grønne idealister oplever landene 
som attraktive

Der er flere blandt de grønne idealister, som er 
positivt stemt over for de listede lande, end 
tilfældet er blandt samtlige tyskere.

Alle
tyskere

80%

65%

63%

64%

53%

55%

51%

46%

Kilde: VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse i Tyskland 2021. N= 2.097. Grønne idealister: N=829. Kun respondenter, der har svaret 4 eller 5 på en 5-
punkts skala, hvor 5=meget attraktiv, er medtaget i figuren.
Spm.: Hvor attraktiv bedømmer du hvert af følgende lande som feriedestination? Du behøver ikke at have besøgt landene for at tilkendegive din holdning.s. 16

Attraktivitet af Danmark og landene i konkurrentfeltet 
som feriedestinationer

(andel, der har svaret 4 eller 5 på en 5-punkts skala, hvor 5=‘meget attraktiv’)

Grønne idealister
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Tyskerne opfatter især de skandinaviske lande som miljøvenlige

Sverige, Norge, Danmark og Finland opfattes som 
miljøvenlige rejsemål af omkring seks ud af 10 
tyskere.

Godt hver anden i den tyske befolkning opfatter 
deres eget land som et miljøvenligt rejsemål.

Færrest opfatter Storbritannien som et miljøvenligt 
rejsemål.

De grønne idealister ser i højere grad Danmark og 
landene i konkurrentfeltet som miljøvenlige

De grønne idealister er generelt mere positive i 
deres opfattelse af både Danmark og de øvrige 
lande i konkurrentfeltet som miljøvenlige rejsemål, 
end tilfældet er blandt samtlige tyskere. 

Alle
tyskere

63%

64%

57%

57%

54%

48%

44%

17%

Kilde: VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse i Tyskland 2021. N= 2.097. Grønne idealister: N=829. Kun respondenter, der har svaret ’i høj grad’ eller ’i 
meget høj grad’, er medtaget i figuren.
Spm.: I hvilken grad opfatter du hvert af følgende lande som et miljøvenligt rejsemål? Du behøver ikke at have besøgt landene for at tilkendegive din 
opfattelse.s. 17

Opfattelsen af Danmark og landene i konkurrentfeltet 
som miljøvenlige rejsemål 

(andel, der har svaret ‘i høj grad’ eller ‘i meget høj grad’)

24%

54%

57%

63%

66%

67%

74%

75%

Storbritannien

Irland

Holland

Tyskland

Finland

Danmark

Norge

Sverige

Grønne idealister
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Danmark er trygt og sikkert og kendetegnet ved høj livskvalitet 
og levevilkår

s. 18

Danmarks image
i den tyske befolkning

Danmarks bæredygtighedsimage

Knap seks ud af 10 opfatter Danmark som et land med 
høj livskvalitet og levevilkår. 

Danmark er også kendt for ‘en følelse af 
sikkerhed/tryghed’, ‘imødekommende mennesker’, 
‘høje hygiejnestandarder’, ‘gode cyklemuligheder’ og 
‘ren destination (uden skrald, med ren luft og rent 
vand)’.

Kilde: VisitDenmarks internationale Image- og Potentialeanalyse 2021.
Tyskland: N=2.097, 
Spm.: Hvilke lande forbinder du med følgende?

24%
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Tyskland scorer signifikant under niveauet for Danmark på 
tre parametre

s. 19

Tysklands bæredygtighedsimage

På tre af de 13 bæredygtighedsparametre giver 
tyskerne deres hjemland en lavere score end Danmark. 

Det gælder ‘imødekommende mennesker’, ‘gode 
muligheder for lystfiskeri’ og ‘tilpas mængde turister’.

På seks af de 13 parametre scorer Danmark under 
niveauet for deres eget land. Det er navnlig på 
parameteret ‘gode muligheder for at vandre’, at 
tyskerne scorer Danmark lavere end Tyskland.

I forhold til ‘grønne og bæredygtige løsninger’ 
forbinder lige mange tyskere Danmark og Tyskland 
med dette parameter.
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Kilde: VisitDenmarks internationale Image- og Potentialeanalyse 2021.
Tyskland: N=2.097, 
Spm.: Hvilke lande forbinder du med følgende?
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Tyskerne scorer Sverige signifikant højere end Danmark på 
otte af de 13 bæredygtighedsparametre

s. 20

Sveriges bæredygtighedsimage

Det er især på parameteret ‘gode muligheder for at 
vandre’, at tyskerne i højere grad forbinder Sverige 
med parameteret sammenlignet med Danmark.

Danmark er et cyklevenligt land og har håndteret 
corona på en god og ansvarlig måde

På to parametre: ‘gode muligheder for at cykle‘ og ‘god 
og ansvarlig håndtering af coronasituationen’ scorer 
Danmark over niveauet i Sverige. 

Sveriges image
i den tyske befolkning
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Kilde: VisitDenmarks internationale Image- og Potentialeanalyse 2021.
Tyskland: N=2.097, 
Spm.: Hvilke lande forbinder du med følgende?
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Storbritannien opfattes i mindre grad end Danmark som et 
bæredygtigt land

s. 21

Storbritanniens bæredygtighedsimage

På samtlige bæredygtighedsparametre scorer 
Storbritannien signifikant under niveauet for Danmark. 

Både på parametrene ‘høje hygiejnestandarder’, 
‘følelse af sikkerhed/tryghed’, ‘høj livskvalitet og 
levevilkår’, ‘gode muligheder for vandsport’, ‘ren 
destination’ og ‘gode muligheder for at cykle’ ligger 
scorerne for Danmark 20 pct. point eller mere over 
niveauerne for Storbritannien. 

Storbritanniens image
i den tyske befolkning

Kilde: VisitDenmarks internationale Image- og Potentialeanalyse 2021.
Tyskland: N=2.097, 
Spm.: Hvilke lande forbinder du med følgende?
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Danmark placerer sig i den øvre halvdel af feltet
overordnede bæredygtighedsparametre

Tyskerne forbinder især eget land med 
en række bæredygtighedsparametre

Storbritannien forbindes i mindre grad 
med de listede parametre.

Tyskerne placerer generelt Danmark i 
midten eller den øvre halvdel af feltet på 
samtlige parametre. Generelt scorer de 
skandinaviske lande højt.

På parameteret ‘tilpas mængde turister’ 
ligger Danmark i den nedre halvdel af 
feltet sammen med Tyskland, Holland og 
Storbritannien.

Kilde: VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse i Tyskland 2021. N= 2.097.

Grønne og bære-
dygtige løsninger

Tilpas mængde
turister

Ansvarlig hånd-
tering af corona

Høje hygiejne-
standarder

Høj livskvalitet
og levevilkår

Følelse af
sikkerhed/tryghed

s. 22

Lande, som tyskerne forbinder med ….
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Danmark placerer sig godt, når det gælder imødekommende 
mennesker 
specifikke bæredygtighedsparametre

Tyskerne forbinder især deres eget land 
med parametrene ‘bredt udvalg af 
økologiske fødevarer og spisesteder’ og 
‘gode muligheder for at vandre’.

Tyskerne placerer Danmark i den øvre 
halvdel af feltet på samtlige parametre 
undtaget ‘gode muligheder for at 
vandre’, hvor Danmark ligger i den 
nedre halvdel af feltet.

Økologiske føde-
varer og spisesteder

Gode muligheder
for at cykle

Gode muligheder
for at vandre

Gode muligheder
for lystfiskeri

Gode muligheder
for vandsport

s. 23

Lande, som tyskerne forbinder med ….

Imødekommende
befolkning

Kilde: VisitDenmarks Image- og Potentialeanalyse i Tyskland 2021. N= 2.097.
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Hvem er de bæredygtige 
turister?
12/10/2021

© Mette Johnsen
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Bæredygtighed i dag
• En ferie er en fornøjelsesbaseret aktivitet. Bæredygtigt 

forbrug og adfærd skal derfor være let og bekvemt 

• Virksomhederne skal påtage sig rollen som 
initiativtager til bæredygtighed. De skal hjælpe 
turisterne med at agere bæredygtigt på deres ferie. De 
gør det ikke af sig selv!

• Bæredygtighed er en hygiejnefaktor, og turisterne vil i 
udgangspunktet ikke betale ekstra for det – ligesom 
de heller ikke vil betale ekstra for at få fjernet affald, 
venlig betjening eller adgang til internettet. 

Skaber ikke et tilvalg – men kan være årsag til fravalg!

Det handler om at forny og fremtidssikre produkterne

© Richard Clark
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Den tryghedssøgende miljø-
og naturbevidste: Ursula, 43 år

s. 26

Bopæl Nordrhein-Westfalen

Husstand 2 børn i alderen 7-12 år

Indkomst Mellem

Uddannelse Høj

Rejseaktivitet Udlandsferie 2 gange om året

Udlandsdestinationer Østrig, Frankrig og Spanien

Ferieform Kyst-/naturferie

Indkvartering Hotel og feriehus

Transport Bil

© Niclas Jessen

”Hvis det er muligt, bør man ikke 

hverken køre i eller leje bil, men tage 

bus og tog, vælge indkvartering, der 

fungerer bæredygtigt, og restauranter, 

der bruger lokale produkter.”

Primære inspirationskanaler

Inspirationskilder online bookingportaler, 

hjemmesider for destinationer,

hjemmesider for overnatningssteder

Primære rejsemotiver Afslapning, natur og tryghed

Lægger vægt på … ren destination (ingen skrald, ren luft og rent vand) 
og tilpas mængde turister

Rejseadfærd Lægger vægt på adgang til naturoplevelser

Føler et ansvar for at beskytte miljøet

Vil gerne bidrage økonomisk til lokalsamfundet

Ønsker ikke at forstyrre de lokale

© Niclas Jessen
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Lidt mere om Ursula

Ferien skal være afslappende og byde på gode naturoplevelser 
som vandre- og cykelture, men det er ikke nok.

Ferien skal også byde på nye og lærerige oplevelser som fx 
gode madoplevelser og gerne med brug af lokale, økologiske 
råvarer. 

Der skal være et bredt udvalg af økologiske fødevarer og 
spisesteder. Der skal både være mulighed for at spise ude og 
mulighed for selv at handle de lokale, økologiske fødevarer og 
tilberede måltidet hjemme i feriehuset.

Danmark har allerede en fin position. Mange ser Danmark som 
et attraktivt og miljøvenligt rejsemål og forbinder landet med 
økologiske fødevarer og spisesteder.

Hvad er bæredygtighed for de grønne idealister i Tyskland?

Bæredygtighed forbindes især muligheden for at fravælge 
forurenende transportformer og kunne affaldssortere. 

➢ feriedestinationen og overnatningsstederne skal tydeliggøre, 
at de passer på miljøet, og hvilke initiativer de konkret tager

➢ det skal være muligt at spise på lokalt drevne restauranter og
købe lokale, økologiske og bæredygtigt producerede varer

➢ Man skal selv kunne træffe bæredygtige og miljørigtige valg på 
ferien

➢ destinationen skal byde på natur- og  outdoor-aktiviteter 

➢ det skal være muligt at undgå at flyve for at komme til 
feriedestinationen
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Den miljø- og naturbevidste m. 
interesse for kultur: Geert, 38 
år

s. 28

© Niclas Jessen

”Jeg vil gerne holde mere 

miljøvenlige ferier og betale for det. 

Det er vigtigt med synlige steder til 

sortering af affald og grønne fredede 

områder - og det må meget gerne 

være en bilfri destination.”

© Niclas Jessen

Bopæl Zuid-Holland

Husstand 2 børn i alderen 0-6 år og 7-12 år

Indkomst Høj

Uddannelse Mellem

Rejseaktivitet Udlandsferie 2 gange om året

Udlandsdestinationer Tyskland, Frankrig og Belgien

Ferieform Kyst-/naturferie

Indkvartering Hotel og feriehus

Transport Bil og fly

Primære inspirationskanaler

Inspirationskilder online bookingportaler, 

hjemmesider for destinationer,

hjemmesider for overnatningssteder

Primære rejsemotiver Afslapning, natur og kultur

Lægger vægt på … ren destination (ingen skrald, ren luft og rent 
vand, mulighed for at affaldssortere og hensyn 
til miljøet

Rejseadfærd Lægger vægt på adgang til naturoplevelser

Føler et ansvar for at beskytte miljøet

Vil gerne bidrage økonomisk til lokalsamfundet

Ønsker ikke at forstyrre de lokale



To change the color of the coloured box, right-click here and select Format Background, change the color as shown in the picture on the right.

Lidt mere om Geert

Mange efterspørger madoplevelser, når de er på ferie. Det 
gælder både at spise ude på restaurant / cafe og lokale 
madoplevelser på markeder, i gårdbutikker og ved vejboder. 

Maden må gerne være økologisk og flertallet synes, at det er 
vigtigt, at deres feriested har et bredt udvalg af økologiske 
fødevarer og spisesteder. 

Danmarks har et godt image som en destination med et bredt 
udvalg af økologiske fødevarer og spisesteder. 

Der efterspørges en kombination af afslapning og aktiviteter. 
Danmarks image lever op til kravene ved både at have en tilpas 
mængde turister og tilbyde gode muligheder for forskellige 
udendørsaktiviteter som at vandre, cykle og dyrke lystfiskeri.

Også når det gælder at passer på miljøet har Danmark et godt. 

Hvad er bæredygtighed for de grønne idealister i Holland?

Bæredygtighed rejseadfærd sidestilles med valg af ikke-
forurenende transportformer, og her nævnes specifikt tog og cykel.

➢ feriedestinationen skal være grøn og bæredygtig og give 
naturoplevelser til fods eller på cykel

➢ Det skal være muligt at tage hensyn til miljøet gennem 
bæredygtige og miljørigtige valg som fx affaldssortering og 
køb af lokale, økologiske produkter i genanvendelig emballage

➢ destinationen må meget gerne være tæt på hjemlandet, så fly 
kan undgås
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Den miljø-, natur- og 
kulturinteresserede: Kjetil, 52 år

s. 30

© Niclas Jessen

”Der skal være miljøvenlige transport-

muligheder på destinationen, og 

overnatningsstedet skal have fokus på 

miljø og bæredygtighed. Jeg vil vælge 

rejsemål, som jeg kan komme til uden 

at flyve, og prioritere lokale spise-steder

fremfor internationale kæder.”
© Niclas Jessen

Bopæl Vestland / Viken

Husstand Ingen hjemmeboende børn

Indkomst Høj

Uddannelse Høj

Rejseaktivitet Udlandsferie 2 gange om året

Udlandsdestinationer Sverige, Danmark og Spanien

Ferieform Kyst-/naturferie u. børn

Indkvartering Hotel

Transport Fly

Primære inspirationskanaler

Inspirationskilder online bookingportaler, 

kort / rutekort (Google Maps), 

SoMe (Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram)

Primære rejsemotiver Afslapning, kultur og natur

Lægger vægt på … ren destination (ingen skrald, ren luft og rent 
vand, tilpas mængde turister og hensyn til 
miljøet

Rejseadfærd Vil gerne bidrage økonomisk til lokalsamfundet

Føler et ansvar for at beskytte miljøet

Vil have adgang til naturoplevelser

Ønsker ikke at forstyrre de lokale
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Lidt mere om Kjetil

Ferien skal byder på noget nyt og mulighed for at dygtiggøre sig 
samt giver nye perspektiver på livet. 

Kunst og kultur, design og arkitektur samt koncerter, events og 
teater har betydning. Madoplevelser på markeder, i gårdbutikker og 
vejboder efterspørges.

Når der indhentes inspiration til ferien, er det navnlig tidligere 
erfaringer med feriedestinationen, der spiller ind. Danmark er godt 
kendt blandt de grønne idealister i Norge og opfattes både som et 
miljøvenligt og attraktivt rejsemål. 

Hvad er bæredygtighed for de grønne idealister i Norge?

Bæredygtigrejseadfærd sidestilles med det at fravælge flytransport 
og i større udstrækning benytte offentlig transport som fx tog og 
bus.

➢ feriedestinationen skal være ren (ingen skrald, ren luft og rent 
vand) og fremstår grøn og bæredygtig

➢ det skal være muligt at agere miljørigtigt og træffe bæredygtige 
valg på ferien ved fx at bevæge sig rundt til fods eller på cykel

➢ Man skal helst kunne komme til feriedestinationen med offentlig 
transport (fx tog)

➢ overnatningsstederne skal have fokus på miljø og bæredygtighed
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Samarbejde om analyser
12/10/2021

© Michael Fiukowski & Sarah Mouritz
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s. 33

Viden & Analyse

✓Vi indsamler data om turisterne, deres adfærd 
og søgeproces for at skabe et solidt 
beslutningsgrundlag for alle aktører i dansk 
turisme. 

✓Vi investerer i ny statistik, datakilder og 
analyser, ligesom vi kombinerer data og 
anvender ny teknologi for at levere den bedst 
mulige viden. 

✓Vi offentliggør løbende analyser indeholdende 
data fra mange grene af turismen, og har på 
vores portal samlet de vigtigste datakilder som 
kan bruges lokalt, så det bliver lettere at have et 
overblik over den viden, der er tilgængelig.

© Mette Johnsen
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s. 34

Indsatser målrettet destinationerne

Destinationsrapporter

• Hvor mange penge bruger turisterne området?

• Hvor mange arbejdspladser skaber turismen i 

området?

• Hvordan udvikler turismen sig i de forskellige 

kommuner sammenlignet med resten af destinationen?

Destinationsoplæg 

• Viden og Analyse tilbyder i samarbejde med kollegaer i 

VisitDenmark at komme på besøg hos den enkelte 

destination og gennemgå en række nøgletal og data 

om turismen i lokalområdet og anden viden med 

relevans for destinationen

© et-nyt-kapitel
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Nye samarbejder om analyse- og dataprojekter
➢ Teledata: I samarbejde med”3” testes mobildata mhp. at give bud på antallet af turister og deres færden på tværs af destinationer. I 

projektet deltager Aarhusregionen, VisitLolland-Falster og WoCo.

➢ Transaktionsdata: I samarbejde med VISA testes transaktionsdata med henblik på at give bud på turisternes forbrug, herunder 

forbrug på tværs af destinationer. I projektet deltager Aarhusregionen og Erhvervshus Fyn.

➢ Højsæsonanalyse: Destinationerne har haft mulighed for at byde ind på særskilte analyser og ekstra indsamling af svar i 

destinationen.

➢ Nyt KPI-framework: Opdatering til Google Analytics 4 og implementering af SS GTM tagging (Google tag manager serverside 

tracking). Der vil blive set på, hvilke målepunkter, der bør indgå i et fremtidigt framework. Graden af involvering er på nuværende 

tidspunkt ikke fastlagt, 

➢ SoMe projekt: Pilotprojekt til afdækning af, hvad kan vi lære af data fra sociale medier, og hvordan indsigterne kan aktiveres i 

destinationernes og VisitDenmarks arbejde med produktudvikling og markedsføring af Danmark. I projektet deltager Dansk Kyst og 

Natur. Destination Vesterhavet, Destination Bornholm og VisitNordsjælland.

➢ Lokalbefolkningens holdning til turisme: Destinationerne har haft mulighed for at byde ind med særskilte analyser og ekstra 

indsamling af svar i destinationen.

➢ Projekt med behovet for el-ladestandere gennem Rambøll. Destination Vesterhavet og VisitLolland-Falster deltager i projektet.

© Mette Johnsen
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Brandstrategi for det 
internationale marked
12/10/2021

© Jesper Grønnemark
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VisitDenmark markedsfører Danmark
som ferie- og mødedestination

internationalt. 

Vores mål er at øge kendskabet og
rejselysten til Danmark fra udlandet.

© Mette Johnsen



To change the color of the coloured box, right-click here and select Format Background, change the color as shown in the picture on the right.

Prioriterede markeder

USA

2,9%

Indien

0,4%

Kina

0,95%

Holland

4,98%

Norge

8,1% Sverige

5,9%

Italien

1,3%

Tyskland

58%

Frankrig

1,2%

Storbritannien

3,1%

Fordeling af udenlandske 
overnatninger i Danmark 2019

Kilde:Danmarks Statistik. Baseret på registrerede overnatninger i 2019 på hotel, lejet feriehus, feriecenter, vandrerhjem, camping og lystbådehavne
s. 38
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THE LAND OF 
EVERYDAY 
WONDER

© Richard Clark



To change the color of the coloured box, right-click here and select Format Background, change the color as shown in the picture on the right.

Brand DNA og manifest
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Camping CyklingNordjylland
Danmarkskampagne 

i Holland
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Regional: Aalborg + NordjyllandRegional: Aarhus + Aarhusregionen

Regional: København + SjællandRegional: Odense + Fyn
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Business Events Travel Trade
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Visninger

Mere end 1,6 mia. 
visninger på tværs af

digitale platforme, 
magasiner, radio og

TV.

Branding

Mere end 67 mio. 
minutters inter-

national branding af
Danmark på tværs af

TV og digitale
skærme.

Det svarer til at se de 
24 afsnit i Matador-

serien mere end 
46.000 gange! 

Interaktion

Mere end 75 mio. 
gange er der blevet

interageret med 
vores indhold på
sociale medier. 

Det er altså antallet
af gange, hvor vores
brugere har klikket, 

liket, delt og
kommenteret på

vores indhold.

Presseomtaler

Mere end 3.000 
artikler som et 

direkte resultat af
vores PR-indsatser.
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Følg os på Linkedin – VisitDenmark Viden og Analyse

www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter

© Kim Wyon

Tak for 
opmærksomheden


